OZNÁMENÍ
Městského úřadu Sedlčany
(Odbor majetku,
Odbor ekonomický,
Odbor sociálních věcí)
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a vládou přijatých opatření proti šíření
koronaviru SARS-CoV-2, které mají dopad na omezení hodin otevřených veřejnosti,
a dále s ohledem na kapacitu obsluhy, oznamujeme, že administrativní budova
Městského úřadu Sedlčany, č. p. 32, Sedlčany je pro veřejnost otevřena pouze
řízeným přístupem.
V případě, že občan potřebuje vyřídit úřední záležitost, která nesnese odkladu,
a podání nemůže provést elektronicky nebo prostřednictvím pošty, musí kontaktovat
telefonicky nebo e-mailem příslušného odborného referenta, který se danou
problematikou zabývá a dohodnout si s ním další postup, případně osobní návštěvu,
která je možná pouze v aktuálně platných úředních hodinách, tj. pondělí 8:00 hod. 11:00 hod.; středa 13:00 hod. - 16:00 hod. Osobní návštěva/jednání se uskuteční
pouze v určených prostorech.
Nebude-li požadavek odpovědnými pracovníky úřadu vyhodnocen jako neodkladný,
bude jeho vyřízení odloženo na později.
S Úřadem je možné komunikovat telefonicky nebo elektronicky (e-mailem, datovou
schránkou), popř. prostřednictvím pošty.
Kontakty na zaměstnance:
Odbor majetku:
▪ pan Petr Kuthan, vedoucí Odboru; tel.: 737 910 129; kuthan@mesto-sedlcany.cz
▪ paní Miluše Kaderková, (referentka majetku), tel.: 314 002 930; kaderkova@mestosedlcany.cz

Odbor ekonomický:
▪ paní Jitka Kadlecová, vedoucí Odboru, tel.: 734 315 185; kadlecova@mesto-sedlcany.cz
▪ paní Marcela Vrbová, (pokladna), tel.: 314 002 917; vrbova@mesto-sedlcany.cz
▪ paní Jana Trumpichová, (fakturace), tel.: 314 002 915; trumpichova@mesto-sedlcany.cz
▪ paní Jitka Masopustová, (pohledávky), tel.: 314 002 914; masopustova@mestosedlcany.cz
Odbor sociálních věcí:
▪ Mgr. Věra Skálová, vedoucí Odboru, tel.: 723 679 512, skalova@mesto-sedlcany.cz
▪ Bc. Jana Větrovcová, DiS., (sociální péče), tel.: 734 259 384, vetrovcova@mestosedlcany.cz
▪ paní Milena Štěpánová, DiS., (sociální péče), tel.: 734 259 382, stepanova@mestosedlcany.cz
▪ Mgr. Iva Kohoutková, (OSPOD/sociální péče), tel. 734 259 383, kohoutkova@mestosedlcany.cz
▪ paní Kristýna Schindlerová, DiS. (OSPOD), tel.: 734 754 230, schindlerova@mestosedlcany.cz
▪ Mgr. Eliška Kašparová (OSPOD), tel.: 734 231 948, kasparovae@mesto-sedlcany.cz
▪ Bc. Simona Sůsová, (OSPOD), tel.: 734 314 715, susova@mesto-sedlcany.cz
▪ paní Renata Vinařová (OSPOD), tel.: 736 265 868, vinarova@mesto-sedlcany.cz
▪ Bc. Pavla Sůsová, (OSPOD) je aktuálně zastupována paní Eliškou Kašparovou, případně
jiným pracovníkem OSPOD.

Děkujeme za pochopení.

